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Lapsen pahoinpitelyepäilyn
selvitys lasten ja nuorten
sairaalan sosiaalityössä
TUTKIMUKSEN 
KONTEKSTI
HUS:n lasten ja nuorten sairaalaan kuuluu
useita toimipisteitä ympäri
pääkaupunkiseutua. Lasten ja nuorten
sairaalassa tehtiin vuonna 2016 yhteensä
169 lastensuojeluilmoitusta, jotka koskivat
epäilyä lapsen pahoinpitelystä. Somaattisten
sairauksien hoidossa eniten ilmoituksia
tehtiin 0-2 –vuotiaista lapsista (20%) sekä
13-14-vuotiaista lapsista (28%). 
Tilastosta selviää, että 
lastensuojeluilmoituksia tehtiin sairaalassa 
paljon, ja lapsen pahoinpitelyepäily oli 
toiseksi yleisin ilmoituksen tekemisen syy. 

TUTKIMUKSEN 
TARKOITUS
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää 
lasten ja nuorten sairaalan henkilökunnan 
kokemuksia lapsen pahoinpitelyepäilyn 
selvittämisestä, ja nostaa esiin selvitysten 
ongelmakohtia henkilökunnan kuvaamina. 
Myös henkilökunnan kokemukset olemassa 
olevien ohjeiden toimivuudesta ovat 
kiinnostuksen kohteena. 

AINEISTO JA 
ANALYYSI
Tutkimuksen aineisto kerättiin aiemman 
tutkimuskirjallisuuden pohjalta sekä 
monialaisessa fokusryhmähaastattelussa, 
johon kutsuttiin vapaaehtoisia osallistujia 
sairaalan sisältä. Kysymyksenasettelussa 
hyödynnettiin kriittisten tapausten 
menetelmää. Aineisto analyysi toteutettiin 
aineistolähtöisenä sisällönanalyysina. 

TULOKSET
Keskeisimmät tutkimustulokset ovat 
henkilökunnan toive ristiriitaisten 
ohjeiden yhdenmukaistamisesta sekä 
toisten viranomaisten ja ammattialojen 
työn tuntemuksen parantaminen. 
Lisäksi nousi esiin tarve eettisen 
päätöksenteon mallintamiseen epäselvissä 
tilanteissa, sekä vaikeimpien tapausten 
käsittely ja itsearviointi monialaisissa 
työryhmissä. Myös tarve erityisen 
pahoinpitelyjä selvittävän työryhmän 
perustamiselle nousi esiin. 

IDEAT 
KEHITTÄMISEEN
• Ohjeistusta kaivataan siitä, miten 

toimitaan poikien ei-lääketieteellisen 
ympärileikkauksen suhteen sairaalassa. 
Tehdäänkö lastensuojeluilmoitus tai 
ilmoitus poliisille?

• Keskenään ristiriitaisia ohjeita esim. 
Vanhempien haastattelemisen suhteen 
olisi hyvä täsmentää

• Vaikeiden tapausten käsittelyyn voisi nimetä 
kiinteän, monialaisen työryhmän 

• Vaikeita tapauksia tulisi käsitellä jälkeenpäin 
monialaisessa työryhmässä 

• Prosessin itsearviointi olisi tärkeää
• Eeettiseenpäätöksentekoon voisi kehitellä 

sairaalaan sovipiva ohjeita
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